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Akcjonariat pracowniczy a efektywność organizacji: ostrożne otwarcie czarnej 

skrzynki. 

 

Wyniki wielu dotychczasowych badań wskazują na wyższą skuteczność działań                                 

w organizacjach, w których obowiązuje akcjonariat pracowniczy (ang. employee share 

ownership - ESO). Podjęto wiele prób wyjaśnienia tej zależności podając takie wytłumaczenia 

jak, niższa rotacja pracowników, współdziałanie z różnymi innymi modelami komunikacji                 

i uczestnictwa, które zwiększają produktywność, a także współdziałanie ze szkoleniami 

zapewnionymi przez pracodawcę. Autorzy w artykule omawiają wszystkie te powyższe 

kwestie i połączenia, stosując dane zebrane w latach 2004 i 2011 w ankiecie dotyczącej 

stosunków pracy w Wielkiej Brytanii (ang. British Workplace Employment Relations Surveys) 

i porównują otrzymane wyniki z rezultatami wcześniejszej analizy opartej o dane pochodzące 

z tego samego badania, przeprowadzonego w latach 1990 i 1998. Wyniki analizy pokazują 

znaczące różnice między latami 2004 a 2011. Przede wszystkim pozytywna zależność 

pomiędzy akcjonariatem pracowniczym a efektywnością działań w miejscu pracy                         

oraz wynikami finansowymi zaobserwowanymi w 2004 roku, nie pojawia się w roku 2011. 

Być może wpływ na gorsze skutki osiągane przez ESO miał kryzys roku 2008, o czym 

świadczyłby także spadek liczby firm w sektorze prywatnym, które charakteryzują się 

akcjonariatem pracowniczym (z 19 do 10 procent). Zarówno w 2004 jak i w 2011 nie udało 

się dostrzec jasnego związku pomiędzy ESO a rotacją personelu, nie ma także znaczącego 

powiązania pomiędzy rotacją kadr a wynikami osiąganymi przez pracowników. Autorzy 

badania zauważyli jednak pozytywny moderujący związek pomiędzy produktywnością pracy 

a schematami komunikacji „w dół”, obecny w danych pochodzących z 2004 i 2011 roku. 

Jednocześnie nie znaleziono dowodów na istnienie podobnej relacji dla systemów 

zaangażowania „w górę.” Wyniki analizy tylko częściowo potwierdzają istniejącą teorię,                  

a związek pomiędzy akcjonariatem pracowniczym a wydajnością organizacji wydaje się maleć 

z czasem. 


